Villkor för Skatterättsskydd
Dessa villkor är tillämpliga på det Skatterättsskydd som
Skattebetalarnas Servicebyrå AB (”servicebyrån”) mot särskild
avgift tillhandahåller medlem i Skattebetalarnas Förening.

1 Definitioner
1.1 Vid tillämpning av dessa villkor ska de begrepp som definieras i
punkterna 1.2–1.6 ges den innebörd som anges i dessa punkter.
1.2 Med innehavare avses i dessa villkor en medlem som tecknat
och betalt Skatterättsskydd.
1.3 Med närståendekrets avses
-make/maka,
-sambo (se dock 1.3.1),
-registrerad partner, och
-hemmavarande barn under arton år.
1.3.1 För att anses som sambo ska sambon vara folkbokförd på
samma adress som innehavaren. Vidare ska förhållandena vara
sådana som avses i 1 § sambolagen (2003:376).
1.4 Med skatt avses i dessa villkor svensk
-inkomstskatt,
-fastighetsskatt/fastighetsavgift,
-kupongskatt,
-avkastningsskatt,
-mervärdesskatt,
-sociala avgifter,
-särskild löneskatt, samt
-skattetillägg som är hänförligt till dessa skatter och avgifter.
1.4.1 För Skatterättsskydd Privatperson gäller särskilda
inskränkningar avseende bl.a. vilka skatteslag och inkomstslag
som omfattas av Skatterättsskyddet. Dessa inskränkningar anges
i punkterna 4.2–4.5.

1.5 Med skattetvist avses att Skatteverket i strid mot inlämnad
deklaration, mot den skattskyldiges bestridande fattar ett beslut
som, i förhållande till den inlämnade deklarationen, innebär ett krav
mot den skattskyldige på ytterligare skatt.
1.5.1 Med inlämnad deklaration avses den senast inlämnade
deklarationen före det att Skatteverket för första gången fattat ett
beslut avseende beskattningsåret eller perioden.
1.6 Av 1.5–1.5.1 följer att det enligt dessa villkor inte föreligger
någon skattetvist om Skatteverket har fattat beslut som är i enlighet
med inlämnad deklaration och den skattskyldige därefter begärt
omprövning som inte bifallits av Skatteverket.

2 Skatterättsskyddets innebörd
2.1 Den övergripande innebörden av Skatterättsskyddet framgår av
punkterna 2.2–2.6. För en komplett bild av vad Skatterättsskydd
Privat respektive Skatterättsskydd Företag innebär behöver dock
samtliga punkter i dessa villkor läsas.
2.2 Skatterättsskyddet innebär att innehavaren i samband med en
skattetvist kostnadsfritt kan komma att få biträde av en av
servicebyråns jurister, eller den som servicebyråns jurister sätter i
sitt ställe, med att hos
-Skatteverket,
-förvaltningsrätten,
-kammarrätten, och
-Högsta förvaltningsdomstolen
begära omprövning av, och/eller överklaga, Skatteverkets beslut att
påföra ytterligare skatt och/eller skattetillägg, respektive överklaga
förvaltningsrättens, och i förekommande fall, kammarrättens
avgörande.
2.3 En förutsättning för biträde enligt punkt 2.2 är att servicebyråns
jurister efter en inledande bedömning av ärendet finner att det finns
rimliga möjligheter att, genom omprövning eller överklagande, få till
stånd en ändring av Skatteverkets beslut som skulle vara till
uppenbar ekonomisk fördel för innehavaren. Med ekonomisk fördel

avses i detta sammanhang nedsättning av skatt och/eller
skattetillägg.
2.4 Av punkt 2.2 följer att Skatterättsskyddet inte omfattar
straffrättsliga förfaranden såsom brott enligt skattebrottslagen
(1971:69).
2.5 Skatterättsskyddet omfattar inte biträde med ansökan om
anstånd med betalning av skatt, avgift eller skattetillägg.

3 Skattetvister som undantas särskilt
3.1 Skattetvister avseende krav på skatt som grundar sig på ansvar
för skatter och avgifter enligt 59 kapitlet skatteförfarandelagen
(2011:1244), exempelvis företrädaransvar, omfattas inte av
Skatterättsskyddet.
3.2 Skattetvister som avser taxeringsvärdens storlek omfattas inte
av Skatterättsskyddet.

4 Särskilda begränsningar i Skatterättsskydd
Privatperson
4.1 I punkterna 4.2 till – 4.5 anges de inskränkningar som
Skatterättsskydd Privatperson innebär i förhållande till
Skatterättsskydd Företag.
4.2 Skatterättsskydd Privatperson omfattar inte skattetvister som
avser
-mervärdesskatt, eller
-sociala avgifter.
4.3 Skatterättsskydd Privatperson omfattar inte tvister som avser
inkomstslaget näringsverksamhet.
4.4 Skatterättsskydd Privatperson omfattar inte inkomster från
fåmansföretag i vilket innehavaren eller dennes närstående är
delägare.

4.5 Skatterättsskydd Privatperson omfattar skattetillägg endast i den
mån den skatt som skattetillägget avser omfattas av Skatterättsskydd Privatperson.

5 Vem som kan vara innehavare
5.1 Innehavare av Skatterättsskydd Privatperson kan endast vara
fysisk person. För dödsbon, se punkt 5.4.
5.2 Innehavare av Skatterättsskydd Företag kan vara
-fysisk person,
-aktiebolag, samt
-handelsbolag eller kommanditbolag,
som inte överskrider begränsningarna i punkt 5.3.
5.3 Innehavare får inte ha
-fler än femton anställda sett över den senaste tvåårsperioden, eller
-tillgångar i näringsverksamhet som enligt balansräkningen under
något av de senaste två årsboksluten överstiger femtio miljoner
kronor.
5.4 Om fysisk person som tecknat Skatterättsskydd avlider
omfattas, under återstoden av den vid dödsfallet redan tecknade
tolvmånadersperioden, dödsboet av Skatterättsskyddet i samma
utsträckning som den avlidna personen hade gjort om denne hade
levat. Dödsbon kan däremot inte teckna Skatterättsskydd för nya
tolvmånadersperioder.

6 Vilka som omfattas av innehavarens
Skatterättsskydd
6.1 Om inget annat anges i punkterna 6.2–6.10 så omfattar
Skatterättsskyddet endast innehavaren.
6.2 Om innehavaren är en fysisk person omfattas – oavsett om
innehavaren har tecknat Skatterättsskydd Privatperson eller
Skatterättsskydd Företag – innehavarens närståendekrets
(se punkt 1.3) av Skatterättsskydd Privatperson.

6.3 Om innehavaren är ett aktiebolag omfattas aktieägaren samt
dennes närståendekrets av Skatterättsskydd Privatperson, med den
ytterligare omfattning som följer av punkt 6.3.1.
6.3.1 Aktieägaren och dennes närståendekrets omfattas inte av
begränsningen i punkt 4.4 såvitt gäller inkomster från det aktiebolag
som är innehavare av Skatterättsskyddet.
6.3.2 Av punkterna 6.3 och 6.3.1 följer att inkomster som
aktieägaren och dennes närståendekrets erhåller från det
aktiebolag som tecknat Skatterättsskyddet omfattas av
aktiebolagets Skatterättsskydd.
6.3.3 Finns fler delägare än en i aktiebolaget, och de olika
delägarna inte ingår i samma närståendekrets, omfattas endast en
av delägarna (och dennes närståendekrets) av Skatterättsskyddet.
Den delägare som ska omfattas av Skatterättsskyddet ska för detta
ändamål vara till servicebyrån särskilt angiven som kontaktperson
för aktiebolaget.
6.3.4 En delägare som enligt punkt 6.3.3 inte omfattas av
Skatterättsskydd kan, genom att teckna ett eget Skatterättsskydd
Företag och ange att det Skatterättsskyddet ska avse inkomster
från aktiebolaget, erhålla ett motsvarande skydd som den delägare
som är till servicebyrån särskilt angiven kontaktperson för aktiebolaget. Delägarens närståendekrets omfattas då i motsvarande
mån.
6.3.5 Av punkterna 6.3–6.3.4 tillsammans med punkterna 4.1–4.5
följer att enskild näringsverksamhet som bedrivs av aktiebolagets
delägare
-inte omfattas av aktiebolagets Skatterättsskydd, och
-inte heller omfattas av sådant Skatterättsskydd som avses i punkt
6.3.4, dvs. ett Skatterättsskydd Företag som delägaren har angett
att det ska avse inkomster från aktiebolaget.
6.4 Om innehavaren är ett handels- eller kommanditbolag omfattas
den del av delägarnas inkomstbeskattning som hänför sig till
andelen i handels- eller kommanditbolaget av bolagets
Skatterättsskydd.

6.4.1 Delägarna omfattas, utöver vad som framgår av punkt 6.4, av
Skatterättsskydd Privatperson, dock med den inskränkning som
framgår av punkt 6.4.2.
6.4.2 Delägarnas närståendekrets omfattas inte av
Skatterättsskydd.
6.4.3 Finns fler än två delägare i handels- eller kommanditbolaget
omfattas endast två av delägarna av Skatterättsskyddet. De
delägare som ska omfattas av Skatterättsskyddet ska för detta
ändamål vara till servicebyrån särskilt angivna.
6.4.4 En delägare som enligt punkt 6.4.3 inte omfattas av
Skatterättsskydd kan, genom att teckna ett eget Skatterättsskydd
Företag och ange att det Skatterättsskyddet ska avse inkomster
från handels-/kommanditbolaget, erhålla ett motsvarande skydd
som de två delägare som är till servicebyrån särskilt angivna
kontaktpersoner.

7 Skatterättsskyddets ikraftträdande och giltighet
7.1 Skatterättsskyddet träder i kraft när betalning av den särskilda
avgiften skett på anvisat sätt. Skatterättsskyddet gäller för en
tidsperiod om tolv månader framåt. Skatterättsskydd kan enbart
tecknas för en tolvmånadersperiod i taget.
7.2 Den första grundläggande förutsättningen för att en skattetvist
ska omfattas av Skatterättsskydd är att Skatterättsskyddet hade
trätt i kraft senast när den deklaration som blivit föremål för
skattetvisten hade inkommit till Skatteverket.
7.3 Den andra grundläggande förutsättningen för att en skattetvist
ska omfattas av Skatterättsskydd är att den person som
skattetvisten gäller omfattas av ett giltigt Skatterättsskydd vid den
tidpunkt då skattetvisten uppstår.
7.4 Den tredje grundläggande förutsättningen för att en skattetvist
ska omfattas av Skatterättsskydd är att det mellan den tidpunkt som
åsyftas i punkt 7.2 och den tidpunkt som åsyftas i punkt 7.3 inte får

finnas någon period då den person som skattetvisten gäller inte har
omfattats av ett giltigt Skatterättsskydd.
7.5 Av punkterna 7.1–7.4 följer att Skatterättsskyddet inte omfattar
skattetvister avseende deklarationer som lämnats in före den
tidpunkt då Skatterättsskyddet betalades, och att den person som
skattetvisten gäller därefter måste ha omfattats av ett giltigt
Skatterättsskydd i en obruten följd tills den tidpunkt då skattetvisten
uppstår.
7.6 För att Skatterättsskyddet fortsättningsvis ska gälla under en
pågående skattetvist måste den särskilda avgiften betalas för den
eller de tidsperioder under vilka skattetvisten är anhängiggjord hos
Skatteverket eller förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt
samt Högsta förvaltningsdomstolen).
7.7 För det fall en innehavare någon gång under de trettiosex
månader som föregick tecknandet av Skatterättsskyddet befunnit
sig i en skattetvist gällande viss fråga, gäller Skatterättsskyddet inte
för skattetvister som hänför sig till omständigheter som i allt
väsentligt liknar de omständigheter som förevarit i den tidigare
skattetvisten.

8 Skriftlig process är utgångspunkten
8.1 Skatteprocesser är oftast skriftliga, och som utgångspunkt
innebär biträde enligt punkt 2.2 att servicebyråns jurister överklagar
Skatteverkets beslut utan att framställa något yrkande om muntlig
förhandling.
8.2 Om servicebyråns jurister bedömer att muntlig förhandling i
väsentlig mån skulle öka sannolikheten för framgång i processen
kan servicebyråns jurister yrka på muntlig förhandling.
8.3 Om domstol beslutar om muntlig förhandling, och servicebyråns
jurister bedömer att muntlig förhandling i väsentlig mån skulle öka
sannolikheten till framgång i processen, kan servicebyråns jurister
komma att biträda vid förhandlingen. Biträde kan också komma att
ske genom att servicebyrån anlitar en extern skattejurist som på
servicebyråns bekostnad biträder vid förhandlingen.

9 Ansvar för oskicklig processföring
9.1 Skada som uppstått till följd av oskicklig processföring ersätts
endast i vad mån det framgår av punkterna 9.2–9.5.
9.2 Om servicebyrån överklagar ett beslut där innehavaren påförts
skatt eller skattetillägg, och överklagandet inte får till följd att
beslutet ändras i enlighet med yrkandet, ska servicebyrån utge
ersättning till innehavaren i vad mån detta följer av punkterna
9.3–9.5.
9.3 Om det klart framgår att anledningen till att beslutet inte ändras i
enlighet med yrkandet är att servicebyråns processföring varit
uppenbart oskicklig har innehavaren rätt till ersättning från
servicebyrån.
9.4 Ersättning enligt punkt 9.3 ska beräknas till den skatt eller det
skattetillägg som innehavaren kan antas skulle ha undgått om
servicebyråns processföring inte hade varit uppenbart oskicklig.
9.5 Ersättning enligt ovan kan som högst uppgå till fem
prisbasbelopp per tecknat Skatterättsskydd.

10 Ändring av avgiften för Skatterättsskydd
Servicebyrån förbehåller sig rätten att ändra avgiftsnivåerna för
Skatterättsskyddet. En ändring kan dock tidigast börja gälla från och
med den nästföljande tolvmånadersperioden.

11 Ändring av dessa villkor
11.1 Dessa villkor kan komma att ändras. Ändring som görs inom
tolv månader från den senaste inbetalningen av avgiften för
Skatterättsskyddet kan inte tillämpas till nackdel för medlemmen.
11.2 Villkoren för Skatterättsskydd ska hållas tillgängliga på
Skattebetalarnas hemsida, www.skattebetalarna.se.

